
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. DOPGLO-011

DOPGLO-011 EN 07/13

Dokument jest napisany zgodnie z numer rozporządzenia EU 305/2011 Parlamentu Europejskiego w 
związku z komercjalizacją wyrobów budowlanych. 
1. – kod identyfikacyjny produktu: 
Odlew elementu grzejnika aluminiowego, model OSCAR, zgodny z normą EN 442-2, Aneks G - 
rys. G2 

2. – Typ, numer partii lub serii, lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu 
budowlanego, określonych w artykule 11, paragraf 4: 
OSCAR; model 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 i 2000; marka handlowa: GLOBAL (SUNRAD) 
Numer partii: informacje dostępne na etykiecie opakowania produktu 

3. – Przeznaczone lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z obowiązującą zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną, ustanowioną przez producenta: 

Grzejnik przeznaczony jest do instalowania w sposób trwały w instalacjach grzewczych budynków, 
zasilanych wodą lub parą wodną o temperaturze niższej niż 120°C (UNE EN 442) ze zdalnego źródła 
energii.  

4. – Nazwa, zarejestrowana nazwa lub marka oraz adres kontaktowy producenta określony zgodnie z 
Artykułem 11, paragraf 5: 

GLOBAL di Fardelli Ottorino & C. s.r.l., via Rondinera nr 51, 24060 ROGNO (BG) Italy 
 
5. – N.A. 

6. – Ocena, system lub systemy weryfikacji dla potwierdzenia świadectwa wyrobu budowlanego jak 
ustanowiono w Załączniku V: 
System 3 

7. – W przypadku wydajności w odniesieniu do wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną: 

Instytucja potwierdzająca: POLITÉCNICO DI MILÁN - DIPARTIMENTO DI ENERGETICA - 
Laboratorio Misiure Ricerche Termotecniche  MTR - numer identyfikacyjny 1695
 
Przeprowadzono weryfikację zgodności dla: 
Wymiarów, mocy cieplnej, szczelności i odporności na ciśnienie
poprzez
System 3 
i sporządzono 

Raport nr.
ENE/MRT.RAP.97088
ENE/MRT.RAP.97087
ENE/MRT.RAP.97086
ENE/MRT.RES.99002
99-697

ISKO Sp. z o.o.: NIP 633-20-46-248 ; REGON 277498181 Sąd Rejonowy w Gliwicach 
X Wydział Gospodarczy KRS: 0000004143 ; Kapitał zakładowy: 2  112 500 zł 



A1 EN 442-1 

n.a. EN 442-1 

900 kPa EN 442-1 

Maximum 120°C EN 442-1 

1200 kPa EN 442-1 

 
OSCAR 2000 OSCAR 1800 OSCAR 160 OSCA R 1400 

EN 442-1 
Φ∆t30=161W Φ∆t30=148 Φ∆t30=136 Φ∆t30=123 Φ∆t30=109W Φ∆t30=95W Φ∆t30=88W 

Φ∆t50=321W Φ∆t50=297W Φ∆t50=271W Φ∆t50=245W Φ∆t50=218W Φ∆t50=190W Φ∆t50=175W 

Φ = Km x ∆tn 

EN 442-1 Km=1,61490 Km=1,48966 Km=1,36136 Km=1,23096 Km=1,09584 Km=0,95514 Km=0,90160 

n=1,35280 n=1,35295 n=1,35310 n=1,35325 n=1,35340 n=1,35355 n=1,34630 

OSCAR 900 OSCAR 1000OSCAR 1200

DOPGLO-005 EN 06/13

Parametr Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Wytrzymałość 

Emisja
substancji
niebezpiecznych 

Ciśnienie
szczelności 

Temperatura
powierzchni 

Wytrzymałość 
na ciśnienie

Nominalna 
moc cieplna 

Równanie 
charakterystyki
cieplnej dla różnych
parametrów pracy
(współczynniki) 

ogniowa 

8. – N.A. 

9. – Deklaracja wydajności 

Podpisany w imieniu producenta przez: 

Giuseppe Delasa
Dyrektor Generalny
Global srl
Rogno, 15/06/2013

(patrz uwaga 1) 

Dane (patrz uwaga 2) 

(patrz uwaga 3) 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR. DOPGLO-011

10. – działanie produktu określonego w pkt 1 i 2 spełnia poziom wydajności zadeklarowany w pkt 9. 
Niniejsza deklaracja zgodności jest sporządzona na wyłączną odpowiedzialność producenta określoną w pkt 4. 
Podpisany w imieniu producenta przez: 

Uwagi do tabeli:

1. Kolumna 1 zawiera wykaz zasadniczych parametrów określonych w zharmonizowanych specyfikacjach technicznych dla określonego zastosowania lub zastosowań wskazanych w pkt 3 powyżej;

2. Dla każdego zasadniczego parametru wymienionego w kolumnie 1 i zgodnie z wymogami określonymi w artykule 6, kolumna 2 zawiera deklarowane właściwości użytkowe wyrażone jako poziom lub 
klasa, lub w sposób opisowy, powiązane z odpowiednimi cechami. Litery «NPD» (nie określono) powinny być wstawione dla parametrów, które nie są deklarowane;

3. Dla każdego zasadniczego parametru wymienionego w kolumnie 1 kolumna 3 zawiera:
a) odniesienie do odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz, w stosownych przypadkach, numer referencyjny zastosowanej specjalnej lub odpowiedniej dokumentacji technicznej: 
lub
b) odniesienie do odpowiedniego europejskiego dokumentu oceny, jeśli są dostępne, oraz numer referencyjny zastosowanej europejskiej oceny technicznej


